
Bäste Läsare 

 

Vi börjar närma oss slutet på den här månaden och snart ska det bli sommar på allvar. 

Har i detta nyhetsbrev om allt som händer kring vår medlemsida – DLC Finans. 

Vi jobbar stenhårt med att bygga upp innehållet och att kunna presentera nätets allra bästa 

inkomstmöjligheter till våra medlemmar. 

 

Du har en gång i tiden valt att prenumerera på det här nyhetsbrevet som vi kallar för InzideInfo. 

Det troliga är att du sökt efter ett eller flera sätt för att kunna dryga ut din nuvarande inkomst. 

Vi har gett ut detta nyhetsbrev sedan 2001. Under alla dessa år har vi haft mycket kontakt med våra 

läsare och medlemmar. Många gånger hör vi samma historier som kommer igen och igen. 

Så här brukar det låta… 

 

”Jag söker efter en seriös inkomstkälla, inget ”Get Rich Quick-koncept”.  

Helst ska det vara något som kan generera pengar utan att jag behöver sälja något eller 

rekommendera andra, gärna passiva inkomster utan risk. 

Behöver också vara något som jag kan starta upp utan någon betydande kapitalinsats” 

 

OK, låt oss gå igenom detta lite… 

Vi på DLC Finans/Inzideinfo vill också kunna presentera seriösa inkomstkällor. 

Det här med ”Get Rich Quick” är fult att ens prata om. Vi försöker hålla oss ifrån hajp och skriva om 

snabba cash. 

Men det lustiga i sammanhanget är att vi alltid får betydligt mer respons från våra nyhetsbrev när vi 

använder en rubrik som exempelvis: ”Medan, jag sov +2356:-” 

Denna rubrik kopplar man till att man kan tjäna pengar när man sover. 

 

Andra rubriker som exempelvis: ”Vi lever som vi lär” skapar inte alls lika mycket respons. 

En annan rubrik som lockade intresse var denna ”10-20X pengarna i Sommar”. 

 

Det hela är rätt så motsägelsefullt eller hur! 

Men det är så det fungerar… 

Ingen gillar hajp, men de flesta blir nyfikna och reagerar på hajpad information. 

 

Sedan det här med att tjäna pengar, utan att jobba och utan kapitalinsats – GLÖM DET! 

Där har du en omöjlig kombination! 

Den bästa vägen för att komma igång och skaffa sig en seriös inkomstkälla på nätet är att både satsa 

TID och KAPITAL. Men i vissa fall kan du komma undan med att enbart satsa kapital.  

Har du inget kapital att satsa, då får du vara beredd att satsa din tid och jobba stenhårt. 

Sedan finns det INGA affärs/inkomstkoncept som inte kommer med en viss nivå av risktagande, 

sedan kan det handla om mer eller mindre risk. 

Men ska du lyckas med affärer på nätet så måste du göra dig av med ”jobbtagarmentaliteten”.  

Det här är inget jobb som du blir erbjuden och det finns ingen arbetsgivare som kommer ta hand om 

dig. Är du inte beredd att ta vissa risker då är det här inget för dig! 

 



 
 

Återkommande är också att många väljer helt fel affärskoncept/inkomstkoncept. De vill ha seriösa 

inkomstkällor men allt för många satsar på helt fel koncept – de satsar helt enkelt på ”fel hästar” igen 

och igen! 

De hoppar ändå på det där konceptet som ska ge 20-50-100% per månad utan arbete. 

Eller så låter de känslorna styra och blir ”kär” i en produkt, de börjar marknadsföra och sälja en 

produkt som ingen vill ha – mission impossible! 

 

 
 

Slutresultatet blir förlorad tid och troligtvis även förlorade pengar. 

 

- Är du redo för att ändra på förutsättningarna? 

- Är du beredd att ta de första nödvändiga stegen för att verkligen kunna utöka dina inkomster? 

 

Går det då verkligen att tjäna pengar på nätet? 
- Ja, men då måste du ha tillgång till RÄTT typ av information! 



 
 

Det är här vi på DLC Finans kommer in i bilden… 

I vårt förra nyhetsbrev berättade vi mer om vad som händer inom DLC Finans. 

Det är på DLC Finans allt händer och vi går just nu igenom en riktigt intressant period. 

Våra medlemmar har idag ett flertal utmärkta alternativ för att kunna komma igång med att bygga 

upp inkomster online! 

Kolla in detta! 

 

Green Day System 
Passiva Inkomster från valutahandel: 
 

 
 

 Lanserades till våra medlemmar hösten 2018 

 Varit igång sedan AUG-2018 

 100% Passiva Inkomster, starta upp och sedan kan du luta dig tillbaka 

 

Passiva Inkomster på riktigt! 
 

- Bästa sparränta Bank per år: +0.95% 

- Stockholmsbörsen i år, snitt per månad: +2.5%, igår -1.74% 

- GreenDaySystem från DLC Finans, snitt per månad från start: +13%, igår +0.71% 

- Ny uppdaterad version av GreenDaySystem finns ute nu på medlemsidan version 4.4. 

* Det här systemet har nu levererat +231% sedan starten AUG-18. 

* Många av våra medlemmar tjänar nu löpande femsiffriga belopp varje månad helt passivt! 

 

Några av våra medlemmars kommentarer gällande detta koncept! 



 

- Det här är det bästa som hänt mig på mycket länge ett system som levererar dag ut och dag in är 

supernöjd med tjänsten och att jag fått möjligheten att få vara medlem hos er också. 

 

- Jag har varit med sedan 31 okt, -18 och räknar med att tjäna 100% innan maj månad är slut!  

 

- Jag har tjänat cirka 46% sedan starten i slutet av november, vilket är jättebra!  

 

- Jag har ökat min insättning med 57,10% och satt in mer pengar löpande. 

 

- Startade med 2000 GBP den 15 november och fram till dags datum är summan 3266 GBP. 

 

- Jag har varit sedan nov 18 och fått en ökning på mitt konto med 57,3 %. 

 

- Jag är mycket tacksam för tipset. Det har gått mycket bra. Det finns inte mycket annat som man kan 

tjäna +10% i månaden på, så jag är verkligen jättenöjd!  

 

- Jag måste bara säga det här är det bästa jag varit med att satsa på, har snart dubbla mina pengar! 

 

Gold Fusion 
Guld + Kryptovaluta = Sant! 

 

 
 

 Lanserades till våra medlemmar maj 2019 – NYHET! 

 Redan till sommaren kommer flera av våra medlemmar kunna 5-10 dubbla sin insats på ett av de 

”projekt” som presenteras i Gold Fusion. Låter otroligt, men vi har tagit fram fakta som visar hur! 

Den här sommaren kommer bli riktigt bra för våra medlemmar! 

 Till hösten 2019 så händer det ännu mer, en chans för våra medlemmar att generera 5-10 

gånger pengarna igen! 

 Etablerat koncept sedan 2011! 

 



Det är helt enkelt en stor skillnad på att vara med på INSIDAN i 

jämförelse med att stå UTANFÖR! 
 

Om du INTE är beredd att satsa 1995 kronor på ett DLC Finans-medlemskap (engångsavgift) då är du 

helt enkelt inte heller seriös när det gäller din ambition att verkligen kunna tjäna pengar på nätet. 

Om du verkligen vill komma någonstans med dina ambitioner att kunna utöka dina inkomster då 

måste du helt enkelt säkra upp din plats på INSIDAN. För det är där allt det roliga sker och kommer 

att ske. 

 

Säkra upp ditt medlemskap på DLC Finans via en av våra Partners! 
 

 
 

  Gå till den här sidan för att säkra upp ditt DLC Finans-medlemskap på 

”obegränsad tid”: 

https://digitalafinanser.se 

Din beställning kommer då att tas hand om av någon av våra DLC Finans Partners som hjälper 
dig att komma igång! 
Vi har valt att samarbeta med några av våra tidigare medlemmar som nu också är våra 
samarbetspartners och som erbjuder vårt DLC Finans-medlemskap till andra. 
Japp, vi har alltså flera nöjda medlemmar som nu också är våra samarbetspartners. 
De här är personer som redan använder våra olika inkomstkällor och är perfekta 
ambassadörer för det vi står för och erbjuder! 

 
 

Vi önskar dig en Trevlig Helg! 

 

Team InzideInfo/DLC  

 
 

https://digitalafinanser.se/

